
LA DENTADURA DEL TAURÓ

Tots sabem que la dentadura d'aquest 
esqual és una de les més temibles del 
regne animal. 
Però pocs coneixen que la majoria 
tenen entre 5 i 15 files de dents a cada 
mandíbula, el tauró tigre pot produir en 
10 anys unes 24.000 dents tan afilades 
que poden travessar un os o que el 
tauró blanc té unes 3.000 peces 
dentals d'uns 7,5 cm.

SALUT BUCAL INFANTIL

Dra. Mireia Morera
Ruiz 

ODONTÒLOGA
Núm. Col·legiat: 6.782

Clínica López Giménez

L'odontopediatria és l'especialitat de l'odontologia 
que s'encarrega de la salut oral dels més petits de 
la casa. 

El problema dental més freqüent en la infància és 
la càries, la qual és altament prevenible. 

Sabent doncs que podem prevenir-la, com a pares ens 
poden sorgir dubtes i per tant, és convenient tenir 
presents els següents consells:

A QUINA EDAT HA D'ANAR EL MEU FILL/A AL DENTISTA?

La primera visita al dentista és recomanable 
realitzar-la abans del primer any d'edat, per així 
establir una "llar dental". 

El concepte de "llar dental" inclou determinar un risc 
de càries individualitzat i donar les pautes als pares 
per a una correcta salut bucal a fi d'evitar una possible 
patologia oral. 

COM EVITAR LA CÀRIES?

Els dos pilars fonamentals en la prevenció de la 
càries són la higiene i la dieta. 

Hem de raspallar les dents i la llengua un mínim de 
2 vegades al dia. 

En estudis recents s'ha demostrat que, indepen-
dentment de l'edat, hem de raspallar amb una 
pasta de dents que com a mínim contingui 1.000 
ppm de fluor.
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Un butlletí de

DENTIFRICI REPARADOR

A la Universitat de Londres s'ha desen-
volupat una pasta de dents que conté 
un compost que repara danys 
bucals, omple buits existents a les 
dents, a més de revertir els danys 
causats per begudes àcides i altres 
tipus de menjar. 
L'efecte d'aquest compost dura unes 
vuit hores, el temps que dorm com a 
mitjana un adult a la nit.
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El raspallat ha de ser repassat pels pares fins als 
8 anys, edat en la qual els/les nens/es aconsegueixen 
una destresa manual adequada. 

El fluor fa que les dents siguin menys solubles i con-
seqüentment més fortes i resistents davant la 
càries. 

Altres complements disponibles, a més de la pasta 
de dents són:

Fil dental: en els nens, el patró de càries afecta 
majoritàriament a les zones interproximals (on dues 
dents es toquen); aquestes càries, fins que no són 
grans no es veuen en boca. És per això que és tan 
important determinar el risc de càries individualitzat i 
realitzar radiografies petites que ens permetin veure 
les dents per dins.

L'únic mètode que tenim per evitar aquest tipus de 
càries és el fil dental.

Col·lutoris de fluor diaris.

Pel que fa a la dieta, s'han de controlar els sucres 
refinats i ocults. 

S'han d'eliminar aliments enganxosos i/o ensucrats 
com ara sucs embotellats, iogurts beguts, galetes, 
brioixeria, llaminadures, patates fregides, etc. 

I substituir aquests per aliments com pa en barra, 
formatge, fruita seca, iogurt natural, fruita, etc. 

A més, és important evitar el picar entre hores, ja 
que cada vegada que mengem el pH de la cavitat oral 
disminueix i els bacteris disposen així del mitjà ideal 
per actuar.

QUÈ PASSA SI EL MEU FILL/A S'EMPASSA LA PASTA 
DENTAL?

No passa res. L'odontopediatra segons l'edat i risc 
de càries, us determinarà quina quantitat de pasta ha 
de fer servir el teu fill/a tenint en compte que si se 
l'empassa, no presenti efectes secundaris.

QUINS TRACTAMENTS PREVENTIUS ES FAN EN CLÍNICA?

Profilaxi, fluor i ensenyament sobre higiene oral: 
s'ensenya com raspallar les dents, es netegen amb un 
raspall elèctric i s'aplica vernís de fluor per enfortir-los. 
Segons el risc de cada nen/a s’hauria de realitzar cada 
3 o 6 mesos.

Segellat de fosses i fissures: consisteix en aplicar 
sobre la dent una pasta líquida que allibera fluor. Així 
es regularitza l'anatomia de les dents, es retenen 
menys restes d'aliments i s'evita la càries.

EN RESUM

La primera visita a l'odontopediatra ha de ser abans 
del primer any d'edat per determinar el risc de càries 
individualitzat.

S'han de raspallar les dents 2 vegades al dia. Fins als 
8 anys el raspallat ha de ser repassat pels pares.

S'han d'evitar els sucres refinats i picar entre 
hores.

La prevenció és el millor mètode per evitar la pato-
logia bucodental i així aconseguir que els nostres petits 
acudeixin a la consulta sense por i amb ganes de viure 
una gran aventura dental.
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10% de descompte
en estètica dental*

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04
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